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ADITIVO nº 1, de 21 DE MARÇO DE 2017 

ao Comunicado nº 01, de 10 de março de 2017. 

 

SELEÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

 

Acresçam-se e retificam-se assim: 

[...] 

2.5 A pontuação final do Candidato será calculada de acordo com a 

pontuação do Curriculum, após realização de contagem de pontos direta item 

a item. A ordem de classificação será decrescente (do maior para o menor) 

até o preenchimento do número de vagas existentes. 

2.6 Em caso de empate, tem-se os critérios de desempate na ordem: 

- Maior Pontuação no item “Ser avaliador, revisor, parecerista e/ou membro de 

Conselho Editorial em publicações científicas (inclusive da coletânea 

GPTAE)”; 

- Livro Publicado; 

- Publicação de Artigos em Revista com Qualis A (últimos 5 anos); 

- Publicação de Artigos em Revista com Qualis B (últimos 5 anos). 

- Publicação de Artigos em Revista com Qualis C (últimos 5 anos); 

- Publicação de artigo(s) ou resumo(s) em anais de congressos, simpósios, 

seminários, eventos e assemelhados que tenham ISSN ou ISBN (últimos 5 

anos). 

2.7 Salienta-se que as inscrições com documentação incompleta serão 

indeferidas, e em caso de duplicidade de inscrição será considerada a mais 

recente, e desconsidera-se a primeira inscrição. 

2.8 Retifica-se a “pontuação máxima” do item 2.1 do Comunicado nº 01, de 10 

de março de 2017, no qual “100 pontos” passe a constar “pontuação ilimitada, 

de acordo com a pontuação do(a) candidato(a)”.  

[...] 
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6.6 Demais disposições deste processo serão deliberadas pela Equipe 

organizadora GPTAE. e disponibilizadas no blog: 

https://taepublicaartigoselivros.wordpress.com/, ficando a responsabilidade do 

candidato acessá-lo.  

6.7 Consideram-se prorrogadas as inscrições para Seleção de Equipe 

Técnica até as 12h do dia 27/03/2017. 

 

Brasília/DF, 21 de março de 2017. 

Equipe Organizadora   
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